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Activitats del mes

Les entitats que vulguin incloure les seves activitats en l’Agenda de La Farga, 
poden fer-les arribar al correu electrònic: farga@viladesalt.org

CASAL DE JUBILATS

a les 5 de la tarda al local social.

sortida a les 8 del matí; preu 29 €., inscripcions Sr. Carles 
Ros  Tel. 972 2347 04 o al mateix Casal

XIRUCAIRES

setmana abans, s’hauran de llogar esquís.

-

HOTEL D’ENTITATS

social

GRUP DE DOL

processos de pèrdua i dol. Adreçat a professionals.

TEATRE DE SALT

-
ció del disc: 8 euros

Didascàlia Companyia de Teatre: 12 euros

concert 12 euros
 Cia. Acordansa: 10 euros

-
ble FA 7: 3 euros

 Ginesa Ortega en
concert: 15 euros

Planeta.

BIBLIOTECA MASSAGRAN

la tarda
-

activitats i tallers relacionats amb la pau
Taller de novetats:

BIBLIOTECA  J. MINISTRAL

música del Barroc

la pròpia escriptora

Altres activitats:

20.30h a la Mirona

Macià i La farga

pati de la Farga
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CONVIVÈNCIA = CONVIURE
Qui dia passa any empeny deixant  que el temps ho curi tot; t’adones
però, que certes situacions el que fan, amb el temps, és eixamplar el

-
portant i necessària en la vida quotidiana. Que a Salt s’ha incrustat un
divorci entre la població? No tens més que escoltar la veu del carrer i

immigració.
I no precisament en el sentit positiu que segons alguns estadistes apor-
ten un braços de treball imprescindibles en  alguns sectors que els fan
necessaris perquè, per un motiu o altre, algunes feines no trobarien qui
les fes. Bé, i què hi diu el poble que ho contempla amb uns altres ulls?

com un globus o una ampliació intencionada per recels d’imatge, el cas
és que  és relaciona més la immigració amb la  delinqüència que en
l’aportació necessària al treball. Una cosa és conviure en el mateix barri
o a la mateixa escala i una molt diferent és viure en barris residencials
on els immigrants no hi posen els peus si no és per fer algun servei, que
tot s’ha de dir, per a aquestes residències són benvinguts perquè, per 
necessitat, accepten el sou que se’ls ofereix i encara gràcies. Perquè
tanta immigració a Salt? Aquesta és una pregunta que surt de totes les
boques i ella sola es contesta: pel preu  dels habitatges. Que faríem no-
saltres en una situació semblant? Que tinguem sort i no ens trobem mai
en una situació semblant
És clar, amb la immigració ve gent de tota classe, uns amb més cultura i
d’altres amb menys, uns amb uns propòsits i altres amb uns altres, però
segur que la marginació de dins i de fora hi té més a veure amb la delin-
qüència que res més. Una altra situació diferent és quan les diferències
són per qüestions culturals o religioses –ells arriben a España- que són
la causa d’algunes situacions que fomenten enfrontaments i també se-

Vulguem o no vulguem aquesta és la situació que tenim i entre tots hem
de trobar la manera de conviure i si cal, que les autoritats responsables
donin la cara, que ho facin. El que no podem esperar  és anar passant
dies esperant que els problemes es resolguin  sols.
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res a envejar a cap altra ciutat”. 

-I bé, com porteu aquests pri-
mers mesos de vida?
-Bé, bé, tot i que aquesta època
no és un moment massa bo per 
arrancar. A l’hivern costa més això
de fer esport, si no és que s’està
molt conscienciat. Perquè la roba
que portem ens tapa més tot el
cos, perquè la falta de llum fa que
tot sigui més pesat... Molta gent
per Cap d’Any  diu aquest any faré
esport... però començo a la prima-
vera!

La història de Salt ha estat

vinculada a l’aigua des dels

seus orígens. La proximitat amb

el riu ha donat nom al museu

qui diu que el nom de la vila es

deu, precisament, al salt que

fa el Ter en aquest punt de la

seva trajectòria. Des del 10 de

setembre que no cal esperar a

l’estiu per poder nedar al nostre

poble, ja que comptem amb el

complex de la Piscina Coberta.

Tot i això, molts saltencs (entre

de realitzar aquesta entrevista),

encara no saben que aquestes

instal·lacions ofereixen molt

més que una piscina.

-Som una mica mandrosos...
-El que costa sobretot és arrancar,
perquè després és molt satisfac-
tori. Notes que has fet salut i et
sents bé.

-També perquè amb la piscina
passa una mica com amb els 
gelats, que ens sembla que són
coses només d’estiu?
-Aquesta és una de les qüesti-
ons que hem de treballar. I
és que s’ha de veure la piscina
coberta, encara que tingui aquest
nom, no només com una piscina
sinó com un centre de salut. Dis-
posem de dues piscines, una d’hi-

dimensions que les habituals i és, 
sincerament, espectacular. Però
també d’una sala de fítnes mus-
cular i cardiovascular, on es poden
seguir classes d’aeròbic i esteps,
espíning, estiraments, etc. Cal
veure la piscina com un complex
esportiu on pot venir gent gran que
feia anys que no feia cap activitat

que volen treballar de manera més
intensa i amb les últimes tecnolo-
gies.

-Diferents tipus d’activitat física
i diferents intensitats per als di-
ferents públics
-Sí. Hi ha gent que ve a fer més
múscul, altres que es volen
aprimar, però també hi ha gent

que simplement vol fer una mica
d’exercici, fer una mica de mante-

reben un assessorament sobre el
tipus d’exercici que poden fer. Els
nostres horaris amb les activitats
que oferim són fets amb colors ,de
manera que es pot veure quina ac-
tivitat és més dura i quina no ho és 
tant perquè tothom trobi allò que
busca. En el fons es tracta que 
fem salut.

-De fet, un dels esports més re-
comanats i gairebé aptes per a
tothom és nedar, segons diuen
molts metges.
-Sí, l’aigua té l’avantatge que no
hi ha resistència, que no sents el
pes corporal. Per això ho recoma-
nen els metges i ho pot fer gent 
gran, embarassades, etc. Però
per als que volen fer exercicis més
intensius cal saber-ne i fer-ho de
manera contínua. Vull dir que per-
què sigui efectiu s’ha de nedar bé
i s’han de fer força piscines i hi ha
gent a qui li agrada però també hi
ha gent que s’acaba avorrint. Per 
això aquí s’ofereix una fórmula

-
rietat. Oferim la possibilitat de fer 
unes quantes piscines i després

o el que sigui. Oferim la possibilitat 
de no fer sempre el mateix.

-Hi deu haver gent que ve a fer 

Nom: Aracel·li Gonzàlez Lafont.

Edat: 42 anys.

Nascuda a: Barcelona.

Residència actual: Salt, des de fa 3 anys.

Professió: llicenciada en Ciències de l’Activitat Física, espe-

cialitzada en la gestió i vinculada especialment al món de la 

natació.

Actualment: dirigeix el complex esportiu de la Piscina Cober-

ta Municipal de Salt que es va inaugurar el passat setembre.
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recuperació d’algun accident o
amb problemes de salut espe-

o esclerosi que vénen i també gent
amb problemes de mobilitat. És de

com persones que tenien proble-
mes per caminar, per exemple, a
base de l’esforç i la voluntat millo-
ren considerablement. O algunes
persones grans que no s’havien
atrevit a aprendre a nedar i que
s’han animat a venir i cada dia fan
l’esforç de sortir de casa, xerrar 
amb els companys i fer exercici.
Això dóna tota una altra qualitat
de vida.

-Ja havies dirigit un altre com-
plex similar a aquest anterior-
ment, també amb piscina?
-Sí, més o menys. Jo sóc nascuda
a Barcelona i vaig dirigir durant 9
anys el Poliesportiu Municipal de
l’Estació del Nord. Al principi no
tenia piscina però després se n’hi
va construir una.

-Així, ets especialista amb les
instal·lacions aquàtiques. I

complex amb piscina?
-

car-me a la natació i sí, és un ter-
reny que conec bé. El que passa
quan unes instal·lacions esporti-
ves tenen piscina és que s’obre
el ventall de públic, especialment
a tot el món de l’aprenentatge de
la natació.

-Com es gestiona exactament la
piscina? Se us ha donat en con-
cessió municipal?

de Federacions Esportives de

-
-

ons esportives catalanes, sense 
ànim de lucre. No hi ha cap soci

reinverteixen en l’esport de la ma-
teixa localitat i en l’esport català en
general.

-Quines campanyes prepareu
per tal de fer conèixer la piscina
als ciutadans que encara no la
coneixen?
-De cares a l’any vinent ens agra-
daria arribar a un pacte amb les
escoles per tal que tota la mainada 
de Salt, quan estiguin en un deter-
minat curs, passi per la piscina i hi 
aprengui a nedar. I més endavant,
ens agradaria poder crear una
mica d’escola de natació amb 
equips de nedadors i nedadores. 
S’ha d’acabar de lligar, però segu-
rament també farem cursos per a
nadons de 6 a 18 mesos.

-Salt és un bon lloc per posar-hi
un complex esportiu d’aquest
tipus?
-Jo sóc nouvinguda però la ve-
ritat és que n’estic encantada. A 
mi m’ha sorprès veure que hi ha

del poble, amb les seves entitats
culturals. Jo crec que Salt és un
poble de futur i s’ha de mirar des
d’aquesta perspectiva. Ja no són
quatre carrers, és evident que està
tenint un fort creixement i precisa-
ment se li està donant tot allò que
necessita una ciutat: un centre
comercial, un mercat, un hospital
i un complex esportiu. Jo veig un
Salt de futur. Del passat, només
en conec el barri vell i la veritat és
que el trobo preciós. D’aquí a 10
anys, Salt serà una població que

ciutat.

Agnès Cabezas Horno
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Amb aquest encapçalament es va
celebrar una trobada amb molts

Museu de l’Aigua de Salt, per par-
lar d’una nova política de l’aigua.
Que cada vegada l’element aigua
és un bé més escàs, està en el
coneixement de tothom i alguna
mesura s’ha prendre per raciona-
litzar-ne el consum. I sembla que
el més efectiu serà augmentar-ne
el preu, segons la ponència expli-
cativa.
Foren també d’altres les ponèn-
cies, però les que més incidiran
a nivell urbà serà el consum, les

-
ment, tal com van mostrar la inci-
dència en el debat. Una pregunta:

motor de conscienciació de la

usen aigua de la potabilitzadora
amb el cost econòmic i energètic
que representa potabilitzar-la i no
s’omplen els camions del servei
amb aigua de rius o sèquies que
passen pels municipis?  A més es
diu que aquesta aigua no té cap
cost, quan en realitat la paguen
tots els consumidors perquè si a
la companyia d’aigües no li resulta

el rebut n’és la conseqüència! Amb
un somriure a la cara dels ponents
hagueren d’acceptar que sí, que

és veritat; 
que s’hauria 
de corregir 
aquest ús, que 
la inèrcia del 
costum fa que 
es continuï 
amb aquestes 
a n o m a l i e s ; 
que el con-
sum d’aigua
és el mateix 
surti d’on surti, 
però sí que 
caldria evitar-
ne el cost.

què en els nous plans urbanístics 
i en les reformes de carrers no es
fan dues canalitzacions perquè
l’aigua de pluges no hagi d’anar 
a la depuradora, altra vegada amb
el consum d’energia i amb l’incon-
venient més intolerable que les
clavegueres no les absorbeixen i
a través dels sobreeixidors, molta
aigua contaminada, sobretot de
polígons industrials, vagi a parar al
riu amb la conseqüència de veure
que molts peixos vagin de panxa
enlaire?. És cert, però com que
la llei no hi obliga, es va sempre 
a minimitzar el cost de les obres i
així anem.
La contaminació de les aigües per 
nitrats és un altre factor que s’està

contaminades són les del Mares-

me, lloc on no hi ha granges de
porcs. Sí que la prevenció sanità-
ria avisa del perill de consumir una
aigua que quan passa de 50 mg/l
no està permesa per al consum
domiciliari, però, … aquí, davant
la insistència de per què, pagant el 

-
vien de comprar aigua embotella-
da? La resposta de la taula va ser 

es podia veure tranquil·lament.
Que Sanitat, per cobrir-se les
espatlles, rebaixa la quantitat de 
nitrats per si de cas. Aquí donaria 
la raó a Sanitat; ens hem acostu-
mat a reclamar qualsevol incidèn-
cia com si la culpa de tot fos del
govern. Si ens entrebanquem pel
carrer, a reclamar; si rellisquem en
un Pavelló, a reclamar; etc. No és
estrany que sanitat vulgui curar-se
en salut, mai més ben dit, i extremi
les mesures de precaució. Moltes
vegades volem i dolem i no sabem
on anem.
Amb tot, i la bona assistència, i

vaig trobar a faltar algun polític del
-

de va presidir l’obertura, però quin
interès hi ha dels polítics de l’equip 
de govern per un tema tan cabdal
com el que allà es debatia? Dei-
xem-ho, és aigua passada.

Ramon Torramadé 

Coordinador del grup Projecte-
Rius del Consell Municipal de la 

Gent Gran 

Repercussions de la nova política 
de l’aigua en els ens locals
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Neteja al riu Ter

del Consell Municipal de la Gent
Gran, el passat dia 18 vam fer una
recollida de deixalles  al tros de mar-rr
ge del riu Ter que tenim assignat per 
a les nostres inspeccions de control.
Sembla mentida la varietat de dei-
xalles que vam recollir, segurament
que ni en el més gran centre comer-rr
cial trobaríem a la venda la variació
del material recollit: des de roba a
ràdios, calculadores, cascs nous de
protecció del cap, bosses de plàstic
de totes les marques, etc.
No hi serà de més un recordato-

totes les deixalles que ens fan 
nosa. Portem de casa una beguda 

enllaunada i no
som capaços
de tornar-la
quan l’hem bui-
dat. I tantes al-
tres coses que,
dipositades en 
un contenidor o 
a la deixalleria 
municipal, seria
el seu destí.
A tots ens agra-

que no en tenen
cap cura, trobar  
nets els espais 
que visitem. 
Per què no fem
un petit esforç i ens emportem les
nostres deixalles? I quan en parles

Intentem ser responsables i tindrem 
la netedat que ens mereixem.

Ramon Torramadé 

Hola amics, després d’aquestes 
Festes tornem a parlar de petan-
ca, tot i que aquest mes no hi ha
massa cosa per explicar.
El dia 26 de desembre es va 
celebrar el tradicional concurs
de petanca “MEMORIAL JOSEP
CEBRIAN” que organitza el Casal 
de Jubilats per a tots els socis,

-

ren apuntar i que, repartits amb
grups, s’enfrontaren per arribar a

d’Antonio Muñoz, Antonio Echave
i Paquita Colom, que van ser-ne
els guanyadors al derrotar l`equip
de Carmen Muñoz, Pere Fornells
i Pilar Vila. El 3r lloc per Dolors
Gamundi i Fina Espinosa i el 4t va
ser per Xevi Bohigas, Antonio Sor-

ribas i Enriqueta Pagès.  Tots
ells van rebre de mans del
President del Casal, Sr.Enric
Serra, i del Secretari, Sr.
Ferran Márquez, els lots que

els corresponien.
La lliga de la Federació continua
de forma positiva per als nostres

resultats són:
Salt ..........................2

...............7

Salt ..........................6
Girona......................3

La lliga dels dissabtes continua,
encara que per aquestes festes
hem tingut un parèntesi obligat.
També la lliga dels diumenges al 

lluita per les primeres places es afer-rr
rissada diumenge rere diumenge.

Josep Boó i Alech

Club Petanca Salt
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Considerem que tenir notícia del
passat ens ha de servir per conèi-
xer el territori i entendre per què hi
som, i per què l’hem transformat.
És comunament acceptat que
durant el 99% de la seva exis-
tència el gènere humà ha viscut
organitzat en societats de caça-
dors-recol·lectors. La conducta
social d’aquests grups es basa
en l’absència de propietat sobre
els recursos del medi ambient, i

tècnics i humans emprats en la
seva explotació, així com els pro-
ductes que se n’obtenen.
Les societats prehistòriques orga-
nitzaren les seves estratègies de
subsistència a partir de la base de
canvis periòdics o constants de resi-
dència, per tal d’optimitzar l’explota-
ció dels diferents recursos naturals. 
Així doncs podem precisar que l’ac-
tivitat humana es fonamentà en un
sistema continu de moviments.
Aquests desplaçaments estan re-
lacionats amb l’explotació de dife-
rents recursos naturals i la pràctica 
d’estratègies depredadores de l’en-
torn: caça, pesca i recol·lecció. En
el constant anar i venir per reconèi-

nombre de recursos, la localització
d’aliments esdevé rutinària i els
llocs de pas de cacera i d’habitació 
es van repetint constantment de
generació en generació.
Les vies de comunicació que segui-
en les comunitats primitives eren els
rius, a l’entorn dels quals es concen-
traven aliments d’alt valor energètic; 
els vegetals i els animals hi eren 
abundants, i també en els cursos 

amb gran quantitat de còdols, que es 
convertiren en matèria primera indis-
pensable per a la fabricació d’eines.
La cacera i la recol·lecció provo-
quen un important desgast ecolò-
gic, però la clau de l’èxit que va
permetre mantenir l’equilibri va

el trasllat d’un lloc a l’altre, encara

els canvis climàtics i estacionals.
El tret més característic de la base
econòmica d’aquestes societats és 
la seva precarietat i per tal de supe-

rar aquestes limitacions els homí-
nids desenvoluparen una elaborada 
conducta social, establint relacions
de reciprocitat entre els membres
de les bandes; aquestes relacions

-

-
metran d’assegurar la reproducció
biològica i social de la comunitat, i
l’intercanvi de coneixements.
Qualsevol tipus de societat neces-
sita per sobreviure un element bà-
sic, l’aigua. Podríem dir que és un
dels elements essencials, sense el
qual la vida és totalment impossi-
ble. Certament el protagonista en
la Prehistòria de la gran varietat
de recursos biòtics al Pla de Salt
va ser el riu Ter, un corrent d’aigua
llavors poderós, que garantí la
supervivència de les comunitats
vegetals i animals, i que va atreure
la presència humana.
Avui sabem que fa 300.000 anys,
en el Paleolític inferior, un grup 
d’homínids caçadors – recol-
lectors nòmades, coneguts amb
el nom d’Homo heidelbergen-

sis, que foren avantpassats dels
Neandertals, van establir els seu
campament temporalment a Salt,
en el lloc anomenat Camí dels
Carlins, gairebé a tocar de l’antic
curs de la riera Maçana.
El pla de Salt-Girona funcionà com
a corredor natural nord/sud, i vice-

facilitaven el pas cap a l’interior i la
costa, la qual cosa convertí aquesta 
zona en un lloc estratègic; aquest riu
hauria obligat els grans ramats d’her-rr
bívors a fer-hi pas. De la mateixa
manera els grups homínids haurien
seguit el mateix curs, assentant-se
en zones properes als recorreguts

-

de batudes i caceres, per aprovisio-
nar-se dels recursos cinegètics de la 
carn, però també de la pell i els ossos
dels animals abatuts.
La riquesa del Pla de Salt hauria 
possibilitat també l’exploració i 

-
sos naturals necessaris per viure,
així com les matèries primeres
per elaborar els instruments i

desenvolupar una producció lítica
organitzada. Tot plegat, un entorn
massa ric per no ser tingut en
compte per aquelles comunitats

-

-
sició secundària, tot i que no es 
disposa d’una datació absoluta, la
tecnologia de les eines de pedra

homínids preneandertals, cosa que
ha contribuït a descobrir el patrimoni

ara. Podem dir que el Pla de Salt
ha estat ocupat des de sempre, i no
només per la seva ubicació geogrà-

oferia a animals i humans.
Amb aquest treball de caire didàc-
tic i divulgador, esperem contribuir 
al coneixement dels nostres orí-
gens, els orígens de tots.
Per acabar vull donar les gràci-

Salt i a l’Associació Arqueològica
de Girona, que han fet possible 

Amb aquesta exposició didàctica i
divulgadora, que properament es
podrà veure al Museu de l’Aigua,
pretenem desvelar el nostre pas-
sat més llunyà i despertar l’interès
social. Ja que mai ningú ens havia
donat l’oportunitat de conèixer el
nostre ahir, us animem a compartir 
amb nosaltres i a reclamar allò que
ens pertany: les nostres arrels.

Pere Canton i Playà

Secretari de l’Associació 
Arqueològica de Girona 



9

Fer servir

Així com el castellà té un verb de
pas ample que és DAR, el català
en té un altre que és FER. Allò que 
puguis FER no ho DONIS, dèiem a 
classe de llengua catalana. També
he sentit dir moltes vegades: els
castellans DAN, els catalans FEM!
Amb el verb FER, heretat direc-
tament del llatí, acompanyat d’un

-
bal, fer servir, hi podem formar una

profusió de locucions que ompliri-
en una pàgina de dalt a baix. Aquí
n’hi ha una mostra:
Fer alegria, fer basarda, fer bo, fer 
bon temps, fer bonic, fer calor, fer 

gràcia, fer la guitza, fer llàstima, fer 
lleig, fer mal, fer malbé, fer malícia, 
fer mutis, fer nosa, fer pam i pipa, fer 
pena, fer un petó, fer plorar, fer riure, 
fer el ridícul, fer saber, fer salat, fer 

servir, fer soroll, fer el sord, fer tard,
fer la traveta, fer vergonya, fer veu-
re, fer via, fer l’ullet, etc.
Compte, doncs, a no DONAR allò
que podem FER. I a renunciar a fer 
servir el nostre verb amb excuses
de mal pagador. Que els mals de
la nostra llengua no vénen pas tots
de Madrid, ni de bon tros, sinó de
la badoqueria i la incúria de molts
catalans.

Salvador Sunyer

Amb aquest nom es denomina
un guerrer professional, utilitzat
els segles XIII i XIV pels regnes 
cristians de la península ibèrica
en la lluita de frontera contra els
musulmans. Eren temibles merce-
naris coneguts per la seva manca
d’escrúpols. Lluitaven a peu amb 
llances i dards i vestien camisa 
curta, polaines i avarques de cuir.
Els de més renom foren els que
es posaren al servei dels reis ca-
talans. El primer que els contractà
fou Pere II, per conquerir Sicília el 
1282.

temps de guerra constituïa un
greu problema en temps de pau,

sarraïns. Per això els sicilians 
aplaudiren que sota el comanda-
ment de Roger de Flor entressin al
servei de l’emperador de Bizanci,
Andrònic III, el 1303. Formaren
un cos expedicionari anomenat 
la Gran Companyia Catalana amb
quatre mil homes. Després de di-
verses victòries contra els turcs,

Roger de Flor exigí
les possessions 

Menor. Obtingué el 
títol de cèsar i rebé 
en feu els territoris 
conquerits, però 
fou assassinat pel 

Això desencandenà 
l’anomenada ‘ven-

i incursions per di-
verses regions de 

-
tinoble.
Desfets i enfrontats entre ells,
continuen lluitant per diversos

-
tar els francesos ocupen el ducat
d’Atenes i la part meridional de
Tessàlia, el 1318. Constitueixen
el ducat de Neopàtria, que uniren
al d’Atenes, i es regeixen per les
lleis catalanes. Fou governat entre
1355 i 1370 per un altre almirall de
renom, Roger de Llúria. Pere III els

integra als seus regnes el 1380,
però es perden poc després. La

gestes es coneixen per la crònica
de Ramon Muntaner, que participà
en l’expedició oriental

J.C.L.
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No sé si 
és nos-
t à l g i a , 
i m p o -
tència o 
m a n c a 
de situ-
ació en 
l ’evolu-
ció del 

temps. Tot plegat deu fer que em 
costi d’entendre l’agressió expan-

omplir de blocs de pisos i naus co-
mercials els últims terrenys agríco-
les que queden al terme del pla de
Salt. I tot amb presses, no sigui que 
sortís més tard algun il·luminat amb
ínfules protectores de paisatges i 
pastures. I encara entenc menys

frenar la construcció de pisos de 

propostes. Que fossin les immobi-
liàries les interessades, que el que 

busquen és el millor rendiment de
la seva inversió, es podria enten-

d’urgència per aprovar un pla que a 
l’endemà obligava a més habitatges 

econòmiques i per tant més a l’abast
dels necessitats que busquen pis-,
no sé quina interpretació podem
adduir a la tan programada qualitat 
de vida i  benestar social que tant 

que l’habitatge està pels núvols i per 

40 anys, i encara que tingui sort de
tenir feina i que no se li estronqui per 
poder anar pagant la hipoteca. Com 

estable si no pot tenir un niu? És
una corroboració més que el lucre
està per sobre totes les prèdiques 
i diria que és el responsable de la 
degradació de la societat.

-
cació del pla a l’autoritzar l’augment 
de 398 pisos més, se’ns ofereix la 
possibilitat d’obtenir, en compensa-

Mas és un mort que la immobiliària 
es treu de sobre, Al estar protegit
els és una nosa i regalant-lo a canvi 
dels 398 pisos autoritzats de més,
el negoci s’ha multiplicat. Si enca-
ra el tracte del canvi hagués estat
amb la condició que l’empresa
promotora entregués l’equipament
restaurat segons l’ús a què es creu
pot ser destinat, es podrien mig en-
tendre els tractes.
Em costa d’entendre el canvi de

de les lluites de no fa tant de temps

d’onze pisos. Ara, com bolets -no
són d’onze pisos-, ompliran tot el
nostre territori, el que vol dir que
la identitat com a poble la podem
donar per acomiadada. Aquesta
expansió portarà tanta gent de
fora que no farà més que expandir 
la ciutat dormitori. Aquest deu ser 
el destí, encara que no em sembli
correcte, del futur de Salt.

Ramon Torramadè 

On vas Salt?

No sé si aquest recordatori s’hau-
rà de repetir molts anys, però crec
que serà necessari per recordar 
a les autoritats competents que
tenen un deute amb la gent que
es vol desplaçar en bicicleta pels
carrers de Salt i també per anar a
Girona.
Ja deu fer uns deu anys, que
els serveis tècnics van fer un
programa de carrers de vianants
que també eren per a bicis, van
passant els anys i la constatació
és nul·la, no apareix per enlloc
les tantes vegades anunciades
peticions de poder circular amb
tota tranquil·litat pels carrers de
Salt i rodalies en bicicleta. Per 
empalmar el carril bici de Salt amb
Girona es comptava amb el carrer 

queixes dels veïns pel poc respec-
te d’alguns automobilistes a la ve-

va posar aquells bonys dissuasius
deixant-hi un espai per al carril
bici; doncs no s’ha passat d’aquí.
Semblaria que el tema de la viabi-

litat no preocupa massa als 
responsables i per tant no és
estrany veure ciclistes –això 
sí, amb tota la moderació
necessària–, circulant per 
les voreres. No és que ho 
fem expressament, sinó per 
la necessitat de supervivèn-
cia i també com a toc d’aten-
ció a qui correspongui.
Sents moltes vegades les 
queixes de veïns per fres-
ses, fums, embussos i dels 
mateixos automobilistes perquè
tenen el pas obstruït per l’autobús,
que no es pot arrambar a la para-
da per tenir l’espai BUS ocupat, i 
també algun camió que no pot gi-
rar perquè algun vehicle que no ha
respectat les normes de circulació,
està mal aparcat a la cantonada.
Algú diu que és la part necessà-
ria de la contribució ciutadana al
progrés, quan en realitat és la falta
d’ètica viària a unes normes de
convivència. No és que els carrils 
bici siguin la solució, però seria un

gent deixaria el cotxe a casa si no 
fos que tenen por de patir algun
accident innecessari.
Tampoc sembla que per a la nova
expansió de Salt i sobretot per als
complexos lúdics i esportius s’hagi
pensat en els carrils bici. Voreres

per a vehicles. Fes esport i vés-hi
amb cotxe, no sigui que les multi-
nacionals petroleres s’arruïnin. Un
pla d’urbanisme sense comptar 
amb la mobilitat necessària, a
l’època que estem, és un nyap
difícil d’entendre.

Camina Mira i Observa

Carrils bici
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Espanya és una noció

“Què és Espanya?”, es pregunta-
ven una colla de savis en una in-
versemblant cimera catalanocas-

la Fontana d’Or, si la neurona de la

dels 80, quan tothom era antifran-
quista de tota la vida, i entre els

antifranquistes d’aquí i els d’allà hi 
havia tan bon rotllo. I al cap d’uns
quants dies d’ardus debats, la con-
clusió a la qual van arribar va ser,
més o menys, que Espanya no era 

un xic, i diria que sí que és alguna 
cosa: és una Noció. Una noció que 
es va inventar una nació, Cas-

per apalancar-se altres nacions,
preferiblement les del costat, que
són les que tenia –i té- més a mà, i
les úniques que li queden després 
dels fastos imperials i dels deliris
de grandesa de segles passats,

-
ninsular actual, que en un moment
donat va estar a punt de convertir-
se en Confederació Ibèrica, però

es va convertir en aquesta cosa
de pedra picada que anomenen

de Portugal, que va tocar pirandó
així que va tenir-ne l’oportunitat,
i que mai més n’ha volgut sentir 

Però com es defensa, una cosa

porter, davant de nacions més
velles que el ‘nar a peu, i en tot
cas més veteranes que l’invent i
la marca ‘Espanya’? Doncs molt
fàcil: defensant que Espanya no
és una noció qualsevol, sinó una
noció de nocions. I en una noció
així hi caben tots els arguments
necessaris, que no han pas de
ser necessàriament fonamentats
ni legítims: només cal que càpi-
guen en el concepte, expressat
en les taules de la llei anomenada
Constitució, i que siguin útils, és
a dir, que blindin la Immaculada
Constitució de tots els possibles
arguments contraris, especialment
dels raonables i legítims, i de tot

es va fer en el seu moment; i no
parlo pas d’El Cambio amb què el
PSOE va guanyar les eleccions
de 1982, sinó de l’únic canvi que
li convenia fer a Espanya, i l’unic
que podia tolerar, i és aquell canvi
que calia fer, com diu la màxima,
perquè res no canviés; vull dir res
essencial, és a dir: la immutable,
eterna Espanya.
Perquè ningú en dubti, aquí tenim
l’estrenu ministre de Defensa, que
s’encarrega de recordar-nos, cada
vegada que en té ocasió, que

compliment del mandat de la im-
marcescible Constitució, la unitat
de la Pàtria, que deu ser una unitat
molt metafísica, que calgui defen-
sar-la amb tot un exèrcit... Si és
tan indissoluble, aquesta Pàtria,
un no pot menys que preguntar-se
com és que han de dedicar tants
d’esforços i tants de recursos,
els patriotes espanyols de dreta i
d’esquerra, a impedir que es dis-
solgui. I un es pregunta, tot seguit
–i aquesta seria una qüestió molt

més important, la 
pregunta del milió-
, si els esforços i
les energies que 
Castella dedica a

interès mercantilista
evident, excepte per 

-
pre NO a totes les propostes po-
lítiques que no coincideixen amb
la seva cantarella imperialista, si
aquests esforços els dediqués a
créixer tota sola, prescindint dels
altres -en una paraula, a ser in-
dependent-, si no arribaria tard o
d’hora a ser un país normal, sense

-

Un, en la seva ingenuïtat perifè-
rica, i sobretot per les immenses
ganes de canviar de rotllo, de

la sabem de memòria, i doncs per 
pures ganes de creure-s’ho, pensa
que sí. En primer lloc, perquè a pe-
sar de tots els tots, els pobles, com
les persones, tenen dret al bene-

també; i segonament, perquè els
altres pobles peninsulars, solidaris

Catalunya, que encara ara ha de
negociar cada any amb el papa
Estat quina paga li dóna dels calés
que ella guanya-, la continuarien

-
pensació europeus. És normal,
però, que no s’ho creguin, ells,
una gent acostumada a exigir la
solidaritat als altres, i que no entén
que no és pas solidaritat que algú
et pagui perquè l’estàs apuntant
amb una pistola al pit; d’això se’n
diu ‘atracament a mà armada’, i

Fermí Sidera Riera
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Com tots els  dissabtes, amb la
meva colla he anat en bicicleta.
Moltes vegades encara no sabem
on anem, però de moment agafem
el carril – bici  en direcció a  Olot.

seria curt i no aniria gaire en bici-

he trobat un antic treballador de la

Joan. Tots dos hem coincidit més
de  trenta anys a la mateixa em-
presa i sempre   hem  tingut una
gran relació i una estima mútua.
He  parat i després de les saluta-
cions de rigor i de preguntar per la
família, la salut i la seva vida en
general, ens hem  posat a parlar,
era inevitable,  de la “fàbrica”. Els
meus companys de la colla han
seguit el seu camí en direcció a
Olot.
Els dos hem coincidit que el món
de l’empresa ha canviat molt en els
últims anys, en totes les seves àre-
es. Passaré a mencionar-ne  unes 
quantes: la direcció de l’empresa
representada per l’empresari i els 
directius. La producció, represen-
tada per les màquines i els treba-
lladors. El manteniment, amb els
seus tallers i els tècnics especialis-
tes en mecànica, electricitat i tot ti-
pus d’instal·lacions i serveis. L’àrea
econòmica -

En Joan defensava que abans el
sistema de gestió que s’utilitzava
a cada una de les àrees era molt
millor per al treballador i també
per a l’empresa,  que els sistemes
actuals. Jo he intentat contrarestar 

intentant explicar-li que ara els sis-
temes són diferents i adequats a
les circumstàncies actuals.
Començaré, em diu en Joan, amb la
direcció i la política empresarial.
Abans el sistema era molt “paterna-

pensa en totes les obres de tipus 
social que es feien, com la guarderia 

-
balladores, els pisos per als treba-

escolars, el metge, la infermeria,
les festes de caire social amb la
participació de tots els treballadors i
les seves famílies. Fent tot això t’he

de dir que
l ’ e m p r e s a
g u a n y a v a
diners i se-
guia creixent
i llogant més
treballadors 
i creant més
riquesa per a
tot el poble.
L’empresari 
era un veri-
table indus-
trial i la seva
“fàbrica”, el seu valor mes preuat,

Sí, crec que el que dius és correc-
te, però avui, ara,  totes aquelles
obres socials han desaparegut i no
són possible de mantenir, per di-
verses raons: els costos són mas-
sa elevats, la competència és molt
més forta i no en té d’obres soci-
als, per tant, han de fer el mateix.

la rendibilitat dels seus capitals.
Moltes vegades, per alguns, per 
sort no tots, la seva empresa, “la

Em sembla que en Joan no està
gaire  convençut.
Seguidament  em diu, el sistema 
productiu era molt més racional. 
Abans, les màquines es conser-
vaven molts anys. Es pot dir que 
s’amortitzaven fent la feina per la
qual s’havien programat. Les ope-
ràries duien un nombre de pues
adequat i ben calculat a les seves

-

ben organitzats, cada operària te-
nia la seves màquines, existien els
equips per treure mudades, per ne-
teges, etc. Els operaris estimaven
les màquines com a seves. Hi havia

torn de treball. Tota una obra 
d’enginyeria per compaginar 
els interessos de la fàbrica  i
els dels treballadors, pensa
que hi treballaven moltes fa-
mílies completes.  
Sí, però ara, el sistema pro-
ductiu és més impersonal.
La maquinària ho fa gairebé
tot, les màquines són quasi

perfectes i el producte que fan és
millor i sempre constant. Això sí,
he de dir que  han destruït molts
llocs de treball. La tecnologia no 
en sap de moral. També et diré
que el treballador actual se sent
menys valorat que abans, i potser 
és per això que no sent tant l’em-
presa com a seva. 
I el tema del manteniment, abans
era un manteniment totalment

fàbriques tenien els seus tallers
de mecànica, electricitat, per 
instal·lacions generals, aigua, aire,
vapor, fusteria, etc. Els mecànics,
que eren especialistes en  màqui-
nes, ho sabien solucionar tot, era
difícil tenir les màquines parades
per algun problema que no es
trobés una alternativa, a vegades
molt enginyosa, que t’hi havies de
treure el barret.  Fins i tot, l’elec-
tricitat era de producció pròpia, no
com ara que, per una mica de vent,

Sí, Joan, això era possible abans,
però no ara, el manteniment és 
bàsicament extern a la fàbrica.
Això és degut a la gran comple-
xitat de la maquinària actual i de 
les instal·lacions. No pots tenir 
un especialista per a cada tipus
de màquina i per a cada nova
instal·lació. Avui dia, la gràcia del 
manteniment està en saber elegir 
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altres llocs de treball, la setmana
després de Reis és d’aquelles 

feina. Són molts els funcionaris 

i Cap d’Any per fer uns dies de 
-

mini obligat per gaudir-les o des-
tinant-hi els dies de lliurança per 
assumptes propis de què puguin
disposar encara. Durant tres set-
manes la feina es redueix tant com

de Medicina Legal, aquest any la 
cosa se’ns ha complicat una mica
més quant alguns dels forenses 
s’han desplaçat durant uns dies a 
Tailàndia per participar en les tas-

de víctimes del tsunami, l’absèn-
cia dels quals s’ha hagut de cobrir 
entre la resta de companys.
Quan escric aquestes ratlles, l’ex-

pedició catalana va cap a Krabi, a
prop de Phuket, on ha de substi-
tuir una expedició portuguesa, per 
treballar amb la resta de forenses
desplaçats a la zona intentant

desapareguts en la catàstrofe. A 
diferència de la resta del dispositiu
internacional mobilitzat per oferir 

regió, en aquest cas es tracta més
que tot d’una cooperació amb els
països d’origen dels turistes.
Al mig del munt d’imatges que ens
han arribat del sud-est asiàtic, em
torna a cridar l’atenció la universa-
litat dels sentiments humans. La
desesperació dels pares cercant

enfront de la mort dels éssers es-
timats o la cara d’estupefacció de
grans i petits davant la magnitud
de la catàstrofe es repeteixen a
tots els llocs afectats pel tsunami.
Musulmans d’Indonèsia, budistes
de Tailàndia o Sri Lanka, hindús
i occidentals reaccionen de la
mateixa manera. Les identitats
religioses, racials, culturals o na-
cionals resulten no ser gaire cosa
més que una capa de pols que
cobreix una mateixa identitat: la
naturalesa humana. D’acord amb
aquesta naturalesa, tots tenen la
necessitat d’acomiadar-se dels
seus morts, d’enterrar-los o inci-
nerar-los; per què doncs limitar 

zones amb presència de turistes
occidentals? Donat el gran nombre

afectada, segur que és material-
ment impossible estendre’l arreu
i per a tothom. El mateix passa
amb les infraestructures i amb les
mesures preventives i, a hores

les diferents repercussions de les
catàstrofes segons la riquesa dels
països. A més, als països rics es-
tem acostumats a no renunciar a
allò que ens podem permetre mal-
grat que els altres no puguin, de la
mateixa manera que el ric no re-
nuncia a gaudir de la seva fortuna
perquè el pobre no en disposi i, a
la pràctica, la caritat té un límit. Es
podrà parlar molt d’identitats i fets
diferencials, però les principals
diferències segueixen sent com
sempre les econòmiques.

Jordi Matas Roca
Metge

Diferències

bé els proveïdors d’aquest serveis,
dins d’uns paràmetres de qualitat,
garantia i preu competitius. Només
es té un manteniment propi per al
funcionament del dia a dia.
L’àrea econòmica era molt més 
simple. Abans existia el comptable,

de l’amo i que ho solucionava tot.
Era capaç de dur la comptabilitat,
fer els balanços, fer els costos, les
compres, pagar el personal, etc. Si
l’empresari tenia algun problema,
sempre sabia a qui havia de dirigir-
se. Avui, amb tants d’economistes, 
informàtics, enginyers, directius, em
sembla que us perdeu una mica.

Tens raó en això, que ara ens per-
dem una mica en l’àrea econòmica.
Moltes vegades és difícil saber tro-
bar a qui correspon la responsabi-
litat real en cada cas. L’economia 
actual és molt més complexa que
abans. Pensa en la comptabilitat, 
els impostos, les normatives, etc. 
Per fer els costos, amb la quantitat 
de variables que hi intervenen, es 
necessita la col·laboració de tots 
els departaments de l’empresa.  
Sense la informàtica no seríem 
capaços de calcular res i també 
gràcies a ella podem saber millor la
realitat de la nostra empresa, i fer 
simulacions de què ens pot passar 

molt més prim que abans.       
Sento que em criden, són els de
la colla que tornen del vol que han
fet en bicicleta. El temps ha passat

Segurament   tornarem a  recordar 
els vells temps de la “nostra fàbri-
ca”. M’ha agradat molt parlar amb
en Joan, és una persona amb  cri-
teri i sempre té les idees molt cla-
res, i sincerament, penso que en
moltes coses no li manca la raó.

Rafel Sala i Oller

Enginyer Industrial
Salt, gener de 2005  
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Hi ha una relació entre l’expansió
colonial europea del segle XIX al 
continent africà i el procés d’indus-
trialització. Aquesta és una de les
causes del subdesenvolupament
contemporani. Unes societats que 
encara no havien superat proble-
mes bàsics de subsistència es ve-
uen especialitzades en l’exporta-
ció de matèries primeres i metalls
preciosos, després de la deporta-
ció massiva de població per a usos
esclavistes. Així es destrueixen les
possibilitats autòctones d’un conti-
nent que ha estat i és, a l’inici del
tercer mil.lenni, el gran oblidat de
la història. El problema deriva del
pas en poc temps de formes de
vida primitives a inserir-se en el
vagó de cua del capitalisme.
L’any 1885 es reuneix a Berlin una
conferència internacional que orde-
na el procés de colonització, per 
evitar tensions entre les potències
disposades a repartir-se el pastís.
S’estableix que la possessió d’un
sector de la costa dóna dret a l’ocu-
pació interior, que es reconeixerà
quan s’hi formi un control real. La
penetració s’efectua seguint els
cursos dels grans rius, les conques
dels quals esdevindran els límits
administratius de les colònies. Amb
escaire i cartabó es dissenya un
trencaclosques de múltiples enti-
tats que poc tenen a veure amb la
distribució de la població existent,
unint i disgregant ètnies en un pro-
cés de tràgiques conseqüències en

Els mecanismes d’explotació de les
metròpolis basat en el liberalisme
poc tenen a veure també amb una
mentalitat d’esperit col.lectivista i
menys productiva. Es marginen les
societats caçadores i recol·lectores,
es desorganitzen les rutes del no-
madisme tradicional i es malmet
l’equilibri ecològic. A diferència de
les colònies americanes, que duren
tres segles, les africanes a penes

ordre sorgit de la II Guerra Mundial
fa inviable la pervivència d’aques-
tes tal i com s’han estructurat. Però
un nou sistema de relacions és a
punt: el neocolonialisme, impulsat
per les potències vencedores.

D’aquí la brevetat també de la 

de casos no passa de vint anys i 
sense grans cataclismes. Tant els

amb l’ONU, recolzen l’emancipa-
ció i Europa ha de transigir. Però 
les independències adopten les 
fronteres de la distribució colonial. 
I aquest és el problema.
La població indígena no està
exempta de responsabilitats tant
en les tensions actuals com en les
passades. L’imperialisme requeria
la formació d’una classe dirigent
indígena educada en principis
europeus, adoptant ideologies
com el liberalisme, el socialisme
o el nacionalisme, cultivant una
mala llavor. Aquestes elits instru-
mentalitzaran moviments populars
d’alliberament per independitzar-
se. Així apareixen una munió de

-
bles diferències socials tant exter-
nes com internes, amb el denomi-
nador comú de l’origen colonial i la
dependència econòmica.

a les celles per fer viables uns
estats que no tenen capacitat
d’autogestionar-se. Les metròpolis
estableixen institucions democràti-
ques i parlamentàries en societats
no preparades. Així, en la decàda
dels seixanta es produeixen més
de cinquanta cops d’estats i en els
casos on es manté el règim legal
s’abandona el pluripartidisme a
favor de partits únics d’ideologia
africanista i anti-colonial, alguns
d’orientació occidental i altres de
socialistes. Això fa que esdevin-
guin un tauler d’escacs per a les
dues grans potències de la guerra
freda, que amb excuses estratègi-

-

inestabilitat del continent.
Després de la desaparició de 
l’URSS i del fracàs de les receptes 
econòmiques del Banc Mundial, 

d’arrels precolonials i en els aspec-
-

neixen i els enfronten, com l’islam, el 
cristianisme, l’animisme, l’africanitat, 
la negritud... S’ha intentat sense èxit 
enfortir institucions supranacionals 
com l’Organització per a la Unitat 

passen de ser simbòliques. Una de
-

si secular rau en les relacions eco-
nòmiques del continent establertes 
amb la resta del món.
El neocolonialisme protagonitzat
per les empreses multinacionals
i els negocis dels estats que es
debaten en la qüestió de la condo-

-

continua immersa en el son dels

democràtics sorgits de sagnants
guerres civils, els enfrontaments
interètnics i interreligiosos, els
desastres naturals, la destrucció
dels ecosistemes, pandèmies com
la Sida i la fam perpètua, deman-

potències que l’exploten i que es
lamenten, al mateix temps, dels
efectes negatius de les grans ona-
des d’immigració a l’interior de les
seves societats. 

polítiques generoses i originals
per desenvolupar aquestes eco-
nomies, repensar de nou les se-
ves fronteres i integrar el comerç
africà en un sistema de relacions

de solidaritat que mostraria que la

que passa a qualsevol indret del
planeta ens afecta a tots. De fet és

de dignitat humana.

Joan Corominas

Memòries d’Àfrica
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El club Tramuntana lliura els
premis del concurs de pesse-
bres de Salt.

L’acte ha estat presidit per l’alcal-
de de Salt, Jaume Torramadé.
Una quarantena de pessebres han
participat en la IX edició del Con-
curs Popular de Pesebres de Salt
que organitza el Club Tramuntana

-
tament de Salt i altres entitats.
El concurs es divideix en dues
modalitats: el pessebre familiar i
el pessebre escolar o col·lectiu,
realitzat per alumnes d’escoles

de Salt o per altres institucions o
associacions de la Vila. 
Enguany, el primer premi ha estat
per la família Fernández Nicieza,
el segon premi pel CEIP La Far-
ga i el tercer per Erminda Vilà.
S’han concedit tres accèssits a 
Montserrat Tortosa, l’Associació
dels Infants Valents i la família
Casas Muñoz.
El lliurament de premis es va fer el
diumenge 16 de gener, a la seu del
Club Tramuntana, i va ser presidit
per l’alcalde de Salt, Jaume Torra-
madé, el qual va destacat la im-
portància de vetllar per les arrels

Concurs de pessebres

Aproximadament la meitat dels
nens obesos seran adults obesos
si no canvien els seus hàbits ali-
mentaris.
Per prevenir l’obesitat és indispen-
sable la participació familiar activa,
perquè
entre els 6-9 anys el nen incorpora

-
nòmics de la seva família.
La recomanació bàsica és dieta
equilibrada com a hàbit alimentari,
recuperar la dieta mediterrània a
base de: vegetals, fruita, llegums,
cereals i peix. L’augment de l’ac-
tivitat física és complement indis-
pensable de la dieta.

Què vol dir implicació familiar?
Donar exemple i recordar que les
bases dietètiques d’una  casa
comencen en el moment d’anar 
a comprar els aliments, eliminant
allò inadequat: dolços, greixos,
begudes amb gas, llaminadures,

... Encara que la resta de la família
sigui prima.

Consells
- L’esmorzar és molt importat per 

mantenir un bon rendiment 
escolar i no arribar afamat a la
resta d’àpats

- Fer cinc àpats al dia
- Servir una quantitat moderada de

- Mastegar a poc a poc. Fer una
pausa entre plat i plat

- No fer altres activitats durant
l’àpat: TV, ràdio, llegir... 

- No repetir cap plat

sabor...

taula, servir els plats a la cuina.
- Els aliments

“temptació” fora
de la vista.

- Eliminar dolços.

d’hores.

Activitat física

mantenir-se ocu-
pat després dels 
deures escolars:
música, actu-

ació teatral,
reunions amb
altres nens...

activa facilita 
la reducció 

que el nen 
està ocupat i 
no té temps
per pensar en 

30’ diaris a 
exercicis com caminar, alhora
que limitar el temps de televisió,
ordinador... 

exercicis aeròbics... Pactar se-
gons les possibilitats reals, res
complicat.

EQUIP D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA SALT

M. Núñez (Infermera)

i tradicions, i per saber transmetre
els nostres valors i creences a les
noves generacions.
En el local del club també s’ha po-

dels pessebres concursants.
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Temps i educació

Estem en una societat mancada
de temps: gairebé tothom es la-
menta que li falta temps, que no té
temps, que faria tal cosa o tal altra
si tingués més temps.
Temps, temps, temps,... el temps és, 

allò que compon la vida: Si estimes
la vida, economitza el temps, perquè
la vida es compon de temps. I si ens
aturem una mica a pensar-hi veurem
que així és: vivim en un espai i un
temps determinat, que són els nos-
tres. Ens podem moure en l’espai

sigui per motius de feina, de residèn-
cia, de plaer o per conèixer una altra
realitat; però tot i que ha estat i és un 

en tinguem coneixement, ningú s’ha
pogut moure en la dimensió temps.
Ha estat un tema que ha inspirat
múltiples novel·les, pel·lícules i in-
vestigacions. En relació al passat 
s’han fet multitud d’estudis per co-
nèixer aspectes de la vida fa més o 
menys anys. Respecte al futur, 
també es fan múltiples especula-

meteorològiques o amb les espec-
tatives  econòmiques de les borses
o dels problemes mundials. Però
ningú ha pogut canviar de temps.

-
onar sobre com invertim el nostre
temps en relació a l’educació. Les
persones que treballem en àmbits
educatius sabem que l’educació té
una dimensió contínua al llarg de la
vida de les persones. Em refereixo
a les diferents dimensions de la
paraula educació: la formal, la no
formal i la informal. Així, no hem
d’oblidar l’educació en l’àmbit de
les llars d’infants, escoles i instituts, 
l’educació universitària, l’educació
en el lleure, l’educació permanent i
l’educació més important, que és la
que es produeix en l’àmbit familiar.

va en aquest sentit: constato que 

en la nostra societat els nens i ne-
nes, des d’edats cada vegada més
menudes, participen de múltiples
activitats educatives en els diferents 
àmbits; van a l’escola i després fan 

sigui en altres centres. Qui no coneix 
alguna nena o algun nen que, dia sí
i dia també, va a informàtica, futbol, 
música, anglès, ceràmica, pintura, 
francès, patinatge, manualitats, ... i 
un llarg etcètera. Total, que moltes 
vegades aquests nens i nenes sur-rr
ten d’un lloc per anar a parar en un
altre, i després arriben a casa i es tro-
ben que han de repassar els treballs
de l’escola, o estudiar les lliçons, o
llegir un llibre perquè la mestra ha dit
que anirà bé llegir una estona a casa 
cada dia en companyia d’un adult. I

l’ordinador, i ... no oblidem que son 
nens i nenes, nois i noies, i que tam-

que és més important, conviure amb 
els pares i germans: explicar-se les 
vivències que han tingut, preguntar 
els dubtes que han sorgit, programar 

Però resulta que aquestes activitats 
extraescolars no són gratuïtes, i 
costen uns diners que cal guanyar. I 
per això molts pares i mares han de 
treballar cada vegada més per acon-
seguir uns diners per poder pagar 
aquestes activitats, de manera que
cada vegada estan menys hores 

laboral es prolonga en el temps, i 
per aquest motiu els nois i noies han 
d’estar ocupats fent activitats, doncs 
a casa no hi ha ningú perquè tothom 
treballa. Com veieu, això és un cer-rr

Potser si ens aturem a pensar un
moment podrem veure una sortida
a aquesta situació: educació no és 
sinònim d’instrucció. L’educació prin-
cipalment es modela en l’entorn més
proper, o sigui en el marc familiar. No
s’han de delegar a l’escola o a altres 
entitats d’educació no formal aspec-
tes que permeten dir que un infant o
adolescent és ben o mal educat, com
ara la convivència, el respecte, els va-
lors, l’anàlisi de l’entorn i molts altres.
Potser no cal que tota la família 
s’estressi per poder assistir els uns

a múltiples activitats i els altres per 
aconseguir diners per pagar les fac-
tures que aquestes activitats com-
porten, sinó que amb una reducció 
de les activitats dels infants, acom-
panyada d’una reducció de les hores
extres per part dels pares, s’aconse-

millor educació i gaudir plegats de les
coses que agraden a la família.
Amb la millor intenció del món molts

-
nes vegades sense tenir en compte 
l’interès dels nens i nenes- sense 
aturar-se a pensar que la millor ac-
tivitat que poden oferir als seus és 
dedicar-los temps per conviure i fer 

molts pares i mares descobririen 
facetes desconegudes dels seus 

molts nois i noies aprendrien mol-
tes coses dels seus pares i mares. 
Hem de ser conscients que el 
temps perdut mai no es recupera, i 
em sembla que hi ha pares i mares 
que no gaudeixen educant els seus 
infants, perquè quan se n’adonen, 

ells els pares són aquelles perso-
nes que aporten els diners per a 
activitats, però que poques vega-
des tenen temps per a ells.
El temps és or, però de vegades
hem de renunciar a part d’aquest
or per dedicar temps a conviure

millor regal que els podem oferir,

més valuós de nosaltres mateixos.
Sense intermediaris, directament:
el nostre TEMPS.

Pere Salvatella i Armengol

Molts nois i noies assisteixen a activitats de lleure on 
hi ha caps o monitors que, de manera altruista, els de-
diquen part del seu temps lliure. Campaments a Oix. 
Unitat de Llops / Daines Grans. Agrupament Escolta i 
Guia Sant Cugat de Salt. Estiu de 1990.

més avui en dia en les famílies, sobretot en el dia a dia. 
Calella de Palafrugell. Estiu de 1978.
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(pre-nadal a l’Estartit)

Els artistes pintors  moltes ve-
gades han plasmat en el seus
quadres bellíssims paisatges de la
tardor. Un bon amic meu em deia,

-
cos, que aquesta estació de l’any
era la més bonica de totes, per 
les diferents tonalitats de colors
que s’apreciaven en les fulles dels
arbres, afavorits moltes vegades 
pels raigs de l’astre rei, que els hi
dóna la seva escalfor i les trans-
forma  en un estampat de colors
meravellosos. En  aquest món,
tan deixat i abandonat de la mà de
l’home, pel poc respecte a la mare
naturalesa que ens envolta, val  la
pena en el nostre caminar parar-
se un moment i contemplar-ho.
He volgut fer aquesta petita in-

portes del “general hivern“, així
ho anomenaven els historiadors al
parlar de la segona guerra mundi-
al, en la confrontació russogerma-
na. Aquells eren autèntics hiverns
de fred siberià, per  a nosaltres
que mai ens arribin aquestes  tem-
peratures tan gèlides, que no hi
estem acostumats, degut al nostre
clima mediterrani, i ho passaríem
molt malament, sobretot les perso-
nes grans.
Aquesta vegada la nostra sortida
s’ha dirigit cap al Petit Empordà,
com l’anomena Josep Pla. Ruta i
direcció a l’Estartit, per anar a es-
morzar en un hotel d’aquest poble
costaner. Recuperades les forces i
ànims després d’aquest àgape de
bufet lliure, tornada a l’autocar per 
anar a visitar una factoria d’anxo-

ves de l’Escala. Allà ens esperen 
i, abans de passar al tast de les
anxoves acompanyades per un
bon vi , ens parla un senyor molt
entès en la matèria, sobre la pesca
d’aquest petit peix, cada vegada,
segons la seves paraules, més 
escàs, degut a la pesca discrimi-
natòria d’anys enrere i a la seva
elaboració per transformar-lo en
la coneguda anxova  de l’Escala,

-
ria van realitzar una petita compra
d’aquest producte envasat i con-
servat, exposat a la venda. 
Tornada cap a l’Estartit, i voluntà-
riament un grup de divuit excur-
sionistes es van apuntar per fer 
un passeig marítim en un vaixell.
Sortim del port , amb un recorre-
gut aproximadament d’una hora,

cala Pedrosa i Roca Foradada. A 
la tornada visitem les Illes Medes,
per poder contemplar la meravella
dels set illots que componen l’arxi-
pèlag, i per això baixem a la part
submergida d’aquest vaixell,  per 
admirar els fons marins i la diver-
sitat de peixos que es troben en
aquests llocs, lliures dels  pesca-
dors submarinistes i de les furtives

incontrolades xarxes.
L’altre grup d’excursionistes més
nombrós s’engresca per anar a
visitar la població de Pals, que
com sabeu molts queda ubicada
en un petit turó i ofereix al visitant,
a primera vista, el seu aspecte
medieval. Des del seu mirador de
la Torre de les Hores, es pot con-
templar el meravellós paisatge del
que és l’entorn del Petit Empordà i
acostar-nos visualment a les mun-
tanyes pirinenques, on destaca la
del Canigó, que en aquest temps 
queda coberta per la blancor de
la neu.
Després d’aquesta visita pel poble,
tornem  a l’Estartit, per anar a dinar 

l’altre grup que ha sortit a navegar,
i degustar l’exquisit i complet bufet
lliure, molt ben preparat i amb un
divers assortit de pastissos i tor-
rons, que ens donen a entendre
que les festes nadalenques són a
prop. A continuació, els balladors a
les pistes, que sempre solen  ser 
els mateixos del grup, i els altres a
donar una volta, i a l’hora progra-

curtes, retorn cap a Salt.
La propera sortida anirem a
Barcelona, a visitar el Nou Museu
de la Ciència Cosmocaixa, i que
serà, si Déu vol, el 20 de gener del 

vos un bon començament d’any i
que els Reis hagin estat molt ge-
nerosos amb tots vosaltres, i no us
hagin deixat gens de carbó..
Amics excursionistes, felicitats i  a
reveure.

Ferran  Márquez
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Novetats musicals

OKUPATS - Alcem-nos tots
“Alcem–nos tots” és el títol del seu primer CD, on Okupats ens mostren

amb el so de la gralla, donant-li un aire folk a aquest treball de presenta-
ció. Deu temes on ens descriuen el sentiment combatiu, festiu i la reivin-

osonenc ha comptat amb la incorporació de Guifré Ricard
substituint Jordi Mirambell Jordi Grané Toni Pratdesaba

Només ens queda lluitar ir El poble demos-
tren el seu compromís envers la cultura i la llengua catalana, i, especial-
ment en aquest últim, musiquen la poesia, amb el mateix nom, de Miquel
Martí i Pol Inadaptats,
Àlex. Enregistrat entre els mesos de juliol i agost del passat 2004 als

estudis DoctR ’n’ Ric Muzzik Torelló d’Enric Carbonell i X- Cholb.

NO - Primer dia en el front
Els NO toquen des de punk-rock amb melodies enganxoses a hardcore
o ska
Primer dia en el front, on  trobem 8 cançons -

So maquetero però afí a les intencions, que deixa entreveure un bon
camí, sobretot en el primer i darrer tall.

Mai Vençuts
Bullanga 2002 Avalots ens sorprenen amb aquest nou CD Avalots
Bullanga 2004 Hospitalet amb 

8 anys d’experiència i nombrosos concerts per tot el territori de Països
Catalans i Euskal-Erria.
En aquesta nova entrega, Avalots ens ofrereixen 11 talls amb base 
hardcore
Lletres que expressen sa denúncia directa contra aquesta democràcia
parlamentària que ens està tocant viure. Temes com A Casa, Zone zero
o Ho teniu clar? fan que el sentiment del barri s’ompli de compromís.
Gravat als estudis DoctoR’N’Rick i l’Ateneu X, sota la producció de X-
Cholbi, entre els mesos de juny i agost de 2004.

  Oriol Pallàs i Moré

Contesta a les següents preguntes:

1- Quin conegut grup de Rock Català ha enrregistrat el seu últim treball en format CD i DVD en di-
recte a La Mirona?

2- I quin nom rep aquest treball?

Dues de les persones que responguin correctament les anterirors preguntes participaran en el sorteig men-
sual de 2 invitacions per a cadascun, per un dels concerts que es facin a la Sala La Mirona durant el mes de

-

Cal enviar la resposta al següent e-mail: musicalafarga@hotmail.com
És imprescindible que amb la resposta hi constin les dades següents: Nom i Cognom; Telèfon i  e-mail
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EMERGÈNCIES
Bombers 085
Mossos d’Esquadra 088
Polici a Local 092
Emergències sanitàries 061

SERVEIS MUNICIPALS

Biblioteca Jaume Ministral 972240322
Biblioteca Massagran 972405062
Cementiri Municipal 972240506
Centre Obert Infantil 972402373
Centre Social Mas Mota 972235105
Coma Cros 972231681
Deixalleria 972238811
Escola Bressol 972238388
Escola de Belles Arts 972244235
Estació Jove 972405007
Mercat Municipal 972231911
Museu de l’Aigua 972402148

Pavelló d’Esports Municipal 972240012
Piscina Municipal 972236306
Policia Municipal 972249192
Ràdio Salt 972249151

972249152
Teatre de Salt 972402004

CENTRES D’ENSENYAMENT
CEIP El Pla 972406106
CEIP La Farga 972235637
CEIP Mas Masó 972243967
CEIP Silvestre Santaló 972238619
CEIP Veïnat Gertrudis Moret 972400092
CIFO 972405570
Escola d’Adults 972241410
E. d’Educació Especial La Maçana 972235930
IES Salvador Espriu 972240246
IES Vallvera 972231919
Institut SES 3 972 234975

Pompeu Fabra 972234972
Vilagran 972241757

ALTRES TELÈFONS D’UTILITAT
Aigües de Girona, Salt i Sarrià 972201737
Bombers 085
Casa de Cultura “Les Bernardes” 972234695
Casal de Jubilats de Salt 972230498
Centre d’Atenció Primària 972243737
Correus 972237081
Hospital Psiquiàtric 972182500
Hospital Santa Caterina 972182605
Hotel d’Entitats 972242088

972241128
Institut geriàtric Torras 972400563

Llar de Jubilats “Les Bernardes” 972232663
972239061

Mossos d’Esquadra 972245446
Notaria de Salt 972230100
Parròquia de Sant Cugat 972234686
Parròquia de Sant Jaume 972236190
Piscina coberta 972236021
Residència assistida “Les Vetes” 972401014
Residència Geriàtrica Oliva Blanch 972400589
Tanatori del Gironès 972249050

ESCOLES DE MÚSICA I DANÇA
Nou Espiral 972242999
[Interval] 972440483

TRANSPORT
Asoc. Empresarial del Taxi 972221020
Taxi Girona 972203377
Taxi  Cèsar 608433010
Gironabus 972233243
Autocars Roca 972233572
Autocars Toni 650382778
Emilio Espigarés Ortega 659434833

ADVOCATS
Bufet J. Garrigolas 972242387
Joan Nono Rius 972241544
Miquel Ricard Palau 972 405646

CONSULTORIS PRIVATS
DENTISTES

Dalmau Amorós 972242990
Serveis Dentals Salt S.L. 972232420

GINECÒLEGS
Santiago Bosch Arbusé 972239231

MEDICINA INTERNA
Turó Roca 972239063

MEDICINA GENERAL
Bagaria Canals 972241007
Riera Serra 972244192

LLAR D’INFANTS
Petit Jardí 972237927
El Barrufet 972231299
Petit Príncep 972236559
Escola Bressol 972238388

Ambulàncies Catalunya 972235878

PSICÒLEGS
Centre Psicològic 972401619
Psicologia i pedagogia salt 972243033
Iglesias Martí, F. 972400160

Dies: 2, 10, 18, 26, 27 de febrer.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23. 972230103
Dies: 7, 15, 23 de febrer.

Dies: 3, 11, 19, 20, 28 de febrer.

Dies: 4, 12, 13, 21 de febrer.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 5, 6, 14, 22 de febrer.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 8, 16, 24 de febrer.

Dies: 1, 9, 17, 25 de febrer.

-
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LLAUNA DE CARGOLS

Ingredients (per a 2 persones):

60 cargols
pebre negre picant
pebre vermell dolç
un gotet de conyac
alls
oli d’oliva
sal

Elaboració
Un cop estan ben nets, posem els cargols a la llauna de
cara enlaire, ben arrenglerats i els amanim, al gust de cada
persona, amb la sal, l’oli, el pebre negre i el pebre vermell.
Quan estiguin ben amanits, cal posar-los al foc o al forn a

cocció sigui general i homogènia a tota la llauna.
Un parell de minuts abans de retirar la llauna del foc hi po-
sem el conyac i el deixem que redueixi.

Recepta del Sr. Josep Socarrat i González.
 Col·laborador de la Comissió Gastronòmica 

del Consell Municipal de la Gent Gran de Salt
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El Ple va aprovar per unanimitat la 
desafectació i la cessió gratuïta a la
Generalitat de Catalunya del terreny 
d’equipament situat a “Les Guixe-
res”, per a la construcció d’un nou 
institut d’ensenyament secundari.
Per assentiment de tots els mem-
bres del Ple es va aprovar un con-

veni marc de col·laboració amb
càrites parroquial.
Per unanimitat es van nomenar els
nous membres del consell consul-
tiu del LAOS-SALT.
Amb els vots favorables de CiU, 
ERC i EUIA, els vots en contra 
d’IC-V-IPS i l’abstenció del PP i

el PSC es van aprovar els pres-

per al 2005.
-

tament va ser aprovada per CiU i
ERC amb el vot contrari de EuiA i
IC-V-IPS i l’abstenció de Socialis-
tes i Populars.

Naixements, casaments i defuncions 
del 15 de novembre al 15 de gener

Darrer ple municipal

Per un error de picatge, a la Farga del mes passat 

Edgar Trigueros Campos 01/12/2004
Raphael Mayoko Mbwsi Mbwsi 07/12/2004
Dalia Gil Blanco 10/12/2004
Laura Garrié i Díaz 13/12/2004
Younes Bakhti 13/12/2004
Mar Herrera Linares 14/12/2004
Bothaïna Soultani 14/12/2004
Banta Drammeh 15/12/2004
Yennifer-Soraya García Martínez 16/12/2004
Mahamado Zeesay 17/12/2004
Sanae Aissaoui 18/12/2004
Maria del Ara Martínez Alonso 19/12/2004
Zaida Navarro Fondon 19/12/2004
Fatoumata Cissoko 20/12/2004
Omar Yagoubi 20/12/2004
Ismael Cano Nucete 21/12/2004
Aïna Nadal Huescas 21/12/2004
Nerea Corral Martínez 22/12/2004
Maria Estrada Salamaña 22/12/2004
Aïna Martínez Salvans 22/12/2004
Zakaria Fares 22/12/2004
Bubacarr Sanneh 27/12/2004
Marina Gardauoir Valenya 28/12/2004
Oussama El Biyadi 28/12/2004
Amin El Bounachkouri 31/12/2004
Musa Sanneh 01/01/2005
Laia Masià Sosa 01/01/2005
Aisa Vaye 03/01/2005

Pau Bosch Martínez 03/01/2005
Kilian Martínez Galindo 04/01/2005
Miquel Murias Falgàs 04/01/2005
Thierno Coulibaly 06/01/2005
Julian Aguilar Sànchez 07/01/2005

Defuncions
Manuel Céspedes Urrutia 17/12/2004
Pastor Hope Noghayin Dickson 17/12/2004
Antonio Pérez Campos 17/12/2004
Fernando Antonio Guillén Pozo 18/12/2004
Juana Manuela Saldaña Fernandez 18/12/2004
Mafalda Auriemma 20/12/2004
Juan Serra Padrosa 21/12/2004
Teresa Alarcón Martínez 29/12/2004
Teresa Riera García 30/12/2004
Juan Bach Masó 01/01/2005
Josefa Cordon Rasero 01/01/2005
Ramon Martínez Corral 02/01/2005
Olga Victoria García Bernal 04/01/2005
Lucia Planas Viñals 06/01/2005
Casimira Zafra Panadero 09/01/2005
Benito Ginesta Ribas 10/01/2005
Sebastian Colomina Forte 13/01/2005
Inés Cardona Aparicio 14/01/2005
Rosa Roca Boada 15/01/2005

Casaments
Josep Margarit Burgell – Maria-Salomé Jorrillo Casellas 05/12/2004
Josep Lluís Costoya Fregosi – Ana-Patricia Morales Miranda 08/12/2004
Albert Martínez Rodríguez - Montserrat Tura Ros 18/12/2004
Josep M. Plana Bosacoma – Senay-Suelay Ortíz López 23/12/2004
Rafael Martín Román – Esther Martínez Expósito 27/12/2004
Francesc Garcia Borrego – Encarnació Beltran Cruz 30/12/2004
Francesc-Xavier Carazo Zamora – Sandra-Lucía Paz Preciado 12/01/2005

Exposició pública

Fins a l’11 de febrer serà a exposi-
ció pública el Pla Especial d’Orde-
nació Parc Monar.
Des del 14 de gener serà exposa-
da al públic la sol·licitud de permís 
ambiental per un bar al c/ Rafael 

Masó, 80. Els interessats disposen
de 20 dies hàbils per presentar-hi
observacions si se senten afectats.
Des del 14 de gener és exposada
al públic la sol·licitud de permís
ambiental per un Supermercat

d’Alimentació al carrer Esteve Vila,
16. Els interessats disposen de 20 
dies hàbils per presentar-hi obser-
vacions si se senten afectats.
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Encreuats

El temps

Temperatures i pluviometria 
del 15 de desembre al 20 de gener

Evolució de les temperatures del 15 de desembre de 2004
al 20 de gener de 2005

Pluviometria del 15 de desembre de 2004 al 20 de gener de 2005

Precipitació màxima en un dia: 4,6 litres el dia 25 de desembre

1.- Cop pegat al cap 
amb la ma oberta. 2.- Cridar la còle-
ra divina. 3.- Magnesi. El punt més 

repetida. 4.- Adés. Soroll degut a 
impulsions regulars. Nom d’una vall 
travessada pel Ridaura. 5.- Anella 
que pot córrer al llarg d’una barra 

-
nya. Mesura romana de grans. 7.- 
Variant de la preposició A o An. Al 
revés, cinc-cents cinquanta. Bossa 
de malla per retenir els cabells. 8.- 
Pronom de la segona persona del 
plural. Al revés, rendeixes. Símbol 
del samari. 9.- Massa coagulada. 
10. Acte o efecte d’amarrar.

Verticals: 1.- Coix. 2.- Esglaons. 3.- 
Consonants. Al revés, matèria seca 

la polpa d’un bolet. Nom de lletra. 4.- 
Receptacle de roba ordinàriament 
de xarpellera. Arsènic. Germana. 

-
roll confús. El més antic dels mem-
bres d’un cos per ordre de recepció. 
7.- Rull. Pronom de primera persona 
singular. Al revés, portar. 8.- Metall. 
Afecció viva envers una persona o 
cosa. Símbol del luteci. 9.- Argila 

10.- Part de les matemàtiques que 
tracta únicament del nombre.

Solucions horitzontals:1.- Capser-
rona. 2.- Maleir. 3.- Mg. Cims. Gg.
4.- Aro. So. Aro. 5.- Raca. Remer.
6.- Rossa. Modi. 7.- Ane. LD. Ret.
8.- Us. steR. Sm. 9.- Coàgul. 10.-
Amarradura
Solucions verticals: 1.- Camarrauxa. 
2.- Graons. 3.- Pm. acsE. Ca. 4.- Sac.
As. Sor. 5.- Elis. Altar. 6.- Remor. 
Degà. 7.- Ris. Em. ruD. 8.- Or. Amor.
Lu. 9.- Gredes. 10.- Algoritmia. 


